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Hivatkozva a III/593-5/2019. ügyszámú, a vízitársulatok működésével kapcsolatos Dr.
Nagy István agrárminiszter úmak címzett, a Belügyminisztériumhoz illetékességből áttett
megkeresésével kapcsolatosan az alábbi választ adom:

1. Pontosan milyen közfeladatokat látnak el a vízitársulatok?

A vízitársulatok feladatait a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény (a
továbbiakban: Vttv. ) az alábbi pontokban határozza meg:

"A társulat tevékenysége:

3. § (1) Aterületi vízgazdálkodási közfeladatok az e törvényben meghatározott feltételck
szerint létrehozott társulatok útján is elláthatók.

(2) A vizitársulat a társulati műveken területi vízrendezési, vizkárelháritási és

mezőgazdasági vizhasznosítási feladatokat lát el, a társulati műveket fenntartja, üzemelteti és
fejleszti.

(3) A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait elösegitő vállalkozási
tevékenységet is folytathat.

(4) A társulat csak olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájámlásának mértékét.

4. § (1) A társulat szakmai feladatai:
a) vízrendezés: a káros többletvizek rendezett elvezetésének, visszatartásának biztositása;
b) vízkárelháritás: belvizkárok és helyi vizkárok elháritása, mérséklése;
c) árvizmentesítés: a folyók árterületét mentesitése az idöszakos elöntésektől;
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d) mezögazdasági vízhasznosítás, öntözőviz biztositása mezögazdasági termelök számára,
vízpótlás, vizszolgáltatás halastavak számára;

e) vízvisszatartási, viztározási feladatok.

(2) A társulat a vizrendezési feladatok ellátása érdekében közcélú vízgazdálkodási

létesitményeket (csatomákat, szivattyútelepeket, tározókat) létesit, fejleszt, újít fel, tart fenn és
üzemeltet, továbbá vizfolyásokat tart fenn és üzemeltet.

(3) A társulat a vizek kártételei ellen a küldöttgyűlés által elfogadott vizkárvédelmi terve

alapján a társulati müveken önálló védelmi tevékenységet végez: belvizvédekezik, területi
vízkárelhárítást végez, védekezik a kisvízfolyások árhullámaival szemben. A védelmi

feladatokat társulati hozzájárulásból, a művek tulajdonosainak hozzájárulásaiból és a vizügyi
igazgatási szervek irányitásáért felelös miniszter által vezetett minisztérium Vizkárelhárítási
Szabályzatában foglaltak szerint az állami védelmi forrásokból finanszírozza. A társulati
műveken a vizek kártételei clleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása - a művek
épitése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - a társulatok
kötelezettsége.

(4) A társulat tagjai részére mezőgazdasági vízhasznositást, a táblán, illetve üzemen belüli
meliorációs és mezőgazdasági vizszolgáltatást, természetvédelmi célú vízvisszatartást
végezhet, amelyet a szolgáltatást igénybe vevök differcnciált érdekeltségi hozzájárulással is
finanszirozhatják.

(5) A társulatot a társulati művekkel kapcsolatban üzemeltetési jog és kötelezettség illeti
meg. Jogosult a művekkel kapcsolatba kerülö szervezetek és személyek számára a társulati
művekre vonatkozó kezelői hozzajárulást kiadni.,,

l. a Hozzavetőlegesen hány vízitársulat létezik ma Magyarországon, és hogyan alakul
ezek tagsága?

A 2012. évet megelőzöen 81 db vízgazdálkodási társulat működött, melyböl a megszűnt,
vagy végelszámolás, felszámolás alatt lévö társulatok száma 32 db.

A jelenleg működő vizgazdálkodási társulatok száma 49 db. A vízitársulatok tagságának
taglétszámáról nem áll rendelkezésre információnk, amelyröl jogszabály elöirása okán nem
szükséges információt vezetnünk.

2. Milyen jogalkotói indoka volt a vízitársulatok küldöttgyűlése mellett a közgyűlés,
mint legfőbb szerv 2012-ben történt létrehozatalának?

A Vttv. hatálybalépését megelözöen, a vizgazdálkodási társulatokról szótó 160/1995. (XII.
26. ) Korm. rendelet határozta meg a vízgazdálkodási feladatait, működési feltételeit. A
160/1995. (XII. 26. ) Korm. rendelet, közlöny állapot szerinti szövege, a közgyűlésre, a
társulat szervezete és működésére vonatkozóan a következöket tartlamazta:

"7. § (1) A törvény szerinti testületi szer/ek mellett a társulat alapszabálya ügyviteli és
egyéb szervezeti egységekről is rendelkezhet.

(2) A társulat alapszabályában kell meghatározni, hogy a társulat legföbb szerve
közgyűlésként vagy küldöttgyűlésként müködik. A küldötteket az alapszabály szerint a tagok
maguk közül választják. Atársulat tisztségviselöi tisztségüknél fogva küldöttek.
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(3) A közgyűlés, illetőleg a küldöttgyűlés (a továbbiakban együtt: taggyűlés) hatáskörébe
tartozik:

a) alapszabály módositása;

b) a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása;
c) a differenciált érdekeltségi hozzajárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési

kötelezettségének megállapitása;
d) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módositása;

e) a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának
megállapitása;

f) a társulat közfeladatainak éves - és ezen belüli - ütemezése, területi sorrendjének,
valamint az ár- és belvizvédekezési tartalék mértékének meghatározása;

g) a közfeladatok ellátásához szükséges - a törvényben meghatározott mértékű -
elkülönitett vagyon meghatározása;

h) az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsitett éves beszámoló jóváhagyása;
i) az egyesülési törvény szerinti érdekképviseleti szervezetben való tagság elhatározása;
j) gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapitása;
k) amitjogszabály vagy az alapszabály a taggyűlés hatáskörébe utal."

A közgyűlést - mint legföbb szervet - már a Vttv. hatályba lépését megelőzöen, a 160/1995.
(XII. 26. ) Korm. rend. meghatározta.

A 2012. évi módositás indoka az volt, hogy a vízitársulatok tagjai fízetési kötelezettségeik
mértékének megállapításáról és azok felhasználásáról maguk döntsenek. Az Országgyülés
2010. július 22-én fogadta el az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvényt, amelynek 38-39. §-a
módositotta a vizitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvényt és 2011. január 1-töl
megszüntette a tagok társulati hozzájárulását. Ezzel megszünt a közfeladatokhoz való
kötelező hozzajárulás és annak adók módjára történő behajtási lehetösége. A rendelkezésre
álló költségvetési források a vizitársulatok közfeladat ellátását szolgálják, de nem biztosítják a
vizitársulatok működési költségeit, azt egyéb bevételeikből kell fedezniük.

A vizitársulatok törvény által meghatározott alapszabályaik szerint működnek. A
vizitársulat alapszabálya lehetövé és - megszavazás esetén tagjainak kötelezövé - teszi a "tagi
hozzajárulás" megfizetését. 2012-ben számos küldöttgyűlésen döntöttek a vízitársulat
fennmaradásáról és a folyamatos müködés biztosításához szükséges forrásokról, azonban a
döntéseket a küldöttgyűlések hozták meg. Annak érdekében, hogy a vizitársulatok tagjainak
fizetési kötelezettségeiröl és a befizetett összegek felhasználásáról ne a küldöttek, hanem
minősített szavazással a tagok dönthessenek a vízitársulatokról szóló törvény módosítása volt
szükséges.

3. Tartalmazott-e korábban bármikor, illetőleg tartalmaz-e jelenleg akár a Vttv.,
akár más jogszabály előírást a vízitársulatok küldöttgyűlése által 2012. december 28.
napját megelőzően hozott határozatok érvényességére, illetőleg esetleges későbbi
közgyűlési megerősitésre vonatkozóan?

AlalHl- D[. Fellai Laszlo. S;enie;9(i alálrásban kiadinányozá halosas: Belügynniniszlénum; Aláifás idBponlja; 2019. 10. 14T14:54:30Z; Aláiias érfényes 2019, l0. 14T16. 37;2'!í Másolal készúlf 2019-10-15T&4fl6:Cl3Z; Keszilaue: Magyai Pcsls Zn. A másolet
riitelesilesa iratérwnyBssegi nyiivanlartás hasmálalával történih, A másdat automa82á]|, zárt, auditalt rendszerrel készülc 300 dpi; (ekete. fehér; /u ira] egiredi aionositója: 9aar6(cO-87Sr-4fl3(ród8a-19c;ef727;tó; Efektronikus eredeli eléitielSEége;
https^kdlbin dtí]ogin?psckage=7;8050e5c49S39al94d(2a(aafOa941c1ff6 5063417 7S201910141336707624; Iratérrónyességi nyilvántartásbeii cim: https:;/iralefv. l(el;kh. gov, hu:443)ws;gst?id=9aa76(c(^878f-4030-8daa-19<:2ef7272t)2; Lsnyoniat;
dbdcBTUkiCNfenpfcVFaYtí.FtNunEICjcrfSSQJts'; Sz&isg lenyomat: V6rtrOUpud5yw'M6koUi+WENCGI?ISWUQ240Vn?;l=; Az &n küldeménii azonositóJ3:72S05(te5c093a<i194<ti2af6afS3941c1ff6 , Ss je]szava:OBCEC655)C; Az tíetlronikus íiatban
foglaltahhal egyezS lartalmú iiat



Nem ismert olyan jogszabályi elöírás, amely a vízitársulatok küldöttgyűlése által 2012.
december 28. napját megelőzöen hozott határozatokkal kapcsolatokban rendelkezést
tartalmazna. A Vttv. a fizetési kötelezettségekröl, és a folyamatban lévő, valamint végrehajtási
eljárásokban a tag által a 2012. deccmber 27. napját megelözöen hozott küldöttgyűlési
határozat alapján alkalmazható követelésekröl az alábbi szabályokat tartalmazza:

"69. § (1) Az egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggö
módosításáról szóló 2018. évi CXXXVII. törvény hatálybalépésének napjával

a) a taggal szemben csak olyan fízetési kötelezettség teljesitése miatti eljárás indítható,
b) a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség állapítható meg, vagy
c) a tag a társulat részére csak olyan fizetési kötelezettséget köteles teljesiteni,
amely a közgyűlés 23/A. § (5) bekezdése szerinti határozatán alapszik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban levö birósági, valamint végrehajtási

eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a tag által a 2012. december 27. napját

megelözöen hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat részére már teljesitett fizetés
nem követelhető vissza."

4. 2012. december 28. napját megelőzően a Vttv. korábban hatályos rendelkezései

alapján bármikor is lehetősége volt-e, illetőleg törvényi kötelezettsége volt-e a
vízitársulatok küldöttgyűlésének arra, hogy a vízitársulatok tagjaira vonatkozóan
fizetési kötelezettséget írjon elő?

A 160/1995. (XII. 26. ) Korm. rendelet alapján, a 7. § (3) bek. c) pontja alapján a
közgyűlés, illetőleg a küldöttgyűlés (a továbbiakban együtt: taggyűlés) hatáskörébe tartozik a
differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizctési
kötelezettségének megállapitása.

Budapest, 2019. október "
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